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آگهى مفقودى

ســند و فاكتور فروش و شناســنامه مالكيت (برگ ســبز) خودرو پژو 405 نقره اى رنگ مدل 1388 به 
 NAAM01CA0GR293546 شماره پالك 84595ق18 و شــماره موتور 12488084448 و شماره شاسى
متعلق به منصور باالچ فرزند عبدالغفور مفقود گرديده اســت و از درجه اعتبار ســاقط اســت. شــماره 94/56 

– سراوان

كارت دانشجويى اينجانب محمد دهنوى فرزند قربانعلى با شماره دانشجويى 9140823 رشته آموزش و 
ترويج كشــاورزى مجتمع آموزش عالى سراوان مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. شماره 94/54 

– سراوان

كارت سبز ، سند كمپانى و كارت خودرو سوارى زانتيا مدل 1384 به شماره موتور 00503493 و شماره 
شاســى S1512284132014 و شــماره انتظامى 88-939ب33 متعلق به مرتضــى آخوندى مفقود گرديده و 

فاقد اعتبار است. بروجرد

ســند و برگ ســبز و خودرو هيونداى سوارى هاچ بگ سفيد رنگ مدل 2014 به شماره پالك 833م85- 
ايــران 88 به شــماره موتــور G4FADW628840 به شــماره شاســى MALBC51C7EM587932 به نام 

سپيده عزيزخانى مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. 

اصل ســند كمپانى و برگ سبز ســوارى پرايد مدل 1381 به شماره شهربانى 173ل53- ايران 73 به رنگ 
ســفيد و شماره موتور 00403258 و شماره شاسى S1412281867406 به مالكيت منصور زاهدى فرد مفقود 

شده و از درجه اعتبار ساقط است. شيراز

اصل شناســنامه ســوارى پژو 405 مدل 1390 به شــماره انتظامى 698ن82- ايران 63 و شــماره موتور 
12489330898 و شــماره شاســى 219597 به مالكيت ابراهيم حلوى مفقود شــده و از درجه اعتبار ساقط مى 

باشد. شيراز

سند كمپانى و برگ سبز (شناسنامه مالكيت) خودرو سوارى پژو 405 جى ال ايكس آى مدل 1390 به شماره 
 NAAM11CA7CR471182 انتظامى 474ب93- ايران 49 و شــماره موتور 12490220707 و شماره شاسى

به نام فاطمه صفا دوست فرزند عباسعلى مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. ياسوج

سند كمپانى و برگ سبز (شناسنامه مالكيت) موتور سيكلت جهانى مدل 86 به شماره انتظامى 563-85449 
و به شماره موتور XC030376 و شماره تنه  NDS***125A8620506به نام بهروز احمدى فرزند درويشعلى به 

شماره شناسنامه 1911 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. ياسوج

آقاى دكتر رامين شــهرآئينى فرزند اصغر داراى شــماره شناسنامه 894 صادره از سبزوار متولد 1349 
اظهــار ميداردكه مدراك پروانه مســئوليت هاى فنى راديو لوژى، ســونوگرافى، ام آر آى بيمارســتان واســعى 

سبزوار مفقود گرديده واز درجه اعتبار ساقط مى باشد.(نوبت سوم)

آقاى دكتر محمود قناتى فرزند عباسعلى داراى  شماره شناسنامه 32690 صادره از سبزوار متولد 1343 
اظهار ميدارد كه مدراك پروانه مســئوليت هاى فنى آزمايشــگاه بيمارستان واسعى سبزوار مفقود گرديده واز 

درجه اعتبار ساقط مى باشد.(نوبت سوم)

 بــرگ ســبز و كارت موتورســيكلت هيرمن CDI مدل 1388شــماره موتــور 22554320  شــماره تنه 
125C8847949 شــماره پالك 761-37781  بنام محســن كروژدهى فرزند قاسم مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مى باشد.سبزوار 

برگ ســبز خودرو ســوارى پرايد مدل 88 شــماره پالك 556 ج 63 ايران32 شــماره موتور 3094566 
شــماره شاســى S1482288302397  بنام يوسفعلى فسنقرى فرزند حســن مفقود گرديده واز درجه اعتبار 

ساقط مى باشد.سبزوار 

بــرگ ســبز خــودرو ســوارى ســمند مــدل 1393 شــماره پــالك 281 ل 42 ايــران 88 شــماره موتور 
147H0081600 شــماره شاسى NAACJ1JC0EF169184  بنام مرتضى يزدى فرزند ستار مفقود گرديده 

واز درجه اعتبار ساقط مى باشد. سبزوار 

بــرگ ســبز خــودرو نيســان كاميونــت ون مدل74بــه شــماره شــهربانى48ض475 ايران63وشــماره 
موتور00028698و شماره شاسى  c0386800  به نام گل پرى شمس طسوجى فرزند جانى آقا مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط است.  شهرستان بهارستان

سند مالكيت سوارى پژو تيپ 1600 آردى مدل 1383 به رنگ يشمى روغنى ش موتور11783021740 
شاسى 83122252 پالك82-192س15 به نام هاجر كوپايى مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد. سارى 

ســند كمپانى وانت نيســان مدل1380 به رنگ آبى پالك 56-875و12 ش موتور00159378 شاســى 
00359172 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد. سارى 

ســند كمپانــى پاتــرول 2درب مدل1376 بــه رنگ ســرمه اى متاليك پــالك 68-878س56 ش موتور 
Z24046358Z شاســى PNK15Z619656 به نام سيدمحمدسيدحســين مفقــود گرديده و فاقد اعتبار مى 

باشد. سارى

ســند فروش خودرو ســوارى رنو لوگان L90 مدل 1389 شاسى 91084963 ش موتور044256 پالك 
21-315ط18 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد. سارى

سندمالكيت پژو206 آريان مدل1388 ش موتور13588001326 پالك 55-717ط57 مفقود گرديده 
و فاقد اعتبار مى باشد.سارى

برگ سبز موتورسيكلت هيرمند 25CDI پالك ايران558-19667 ش موتور 22100922 شاسى(تنه) 
NFZ***125H8566302 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد. سارى

موتــور00288895 شاســى  مــدل1381 ش  ام  دى  پرايــد  مالكيــت ســوارى  و ســند  بــرگ ســبز 
S 1442280163938شهربانى 72-517ل78 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد. سارى

برگ سبز (برگ اعالم وضعيت) و سند مالكيت وانت فولكس مدل 1981 به شماره موتور 096240 و به 
شــماره شاسى 0029636 و به شــماره انتظامى 15 ايران-394ج18 متعلق به اينجانب احد جوراب باف نقش 

مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است. تبريز

اينجانب حديث نعمت خواه مالك خودرو ســوارى پژو 405 جى ال ايكس مدل 1380 به شــماره انتظامى 
41-742ب96 و شماره شاسى 79313463 و شماره موتور 22527911772 به علت فقدان اسناد فروش 
شــركت ايران خودرو تقاضاى رونوشت (المثنى) ســند كمپانى را نموده لذا چنانچه هر شخصى ادعايى در مورد 
خودروى مذكور دارد ظرف 10 روز به دفتر حقوقى ســازمان فروش شــركت ايران خودرو واقع در پيكانشــهر 
ســاختمان ســمند مراجعه نمايد بديهى اســت پس از انقضاى مهلت مذكور طبق ضوابط مقــرر اقدام قانونى به 

عمل آمد. بروجرد

اصل ســند كمپانى و شناســنامه خودرو ســوارى پرايد 1378 و شــماره موتور 748ن39- ايران 63 و 
شــماره موتور 99055 و شماره شاســى 14112278580430 به مالكيت هدايت اله ريسى مفقود شده و از 

درجه اعتبار ساقط است. شيراز

اصل كارت و شناســنامه و ســند كمپانى موتور ســيكلت برمودا 90 به شماره شــهربانى 25255- ايران 
691 و شماره موتور 1051575 و شماره شاسى 9001579 به مالكيت محمد شجاعى مفقود و از درجه اعتبار 

ساقط مى باشد. شيراز

اصل شناســنامه خودرو ســوارى پرايد مدل 1379 و به شماره شــهربانى 344ج63- ايران 63 و شماره 
موتور 208991 و شماره شاسى 1412279681417 به مالكيت ابراهيم زارع مفقود شده و از درجه اعتبار 

ساقط مى باشد. شيراز

اصل برگ سبز سوارى سمند مدل 1390 به شماره شهربانى 638و35- ايران 63 و شماره شاسى 864550 
و شماره موتور 12490074297 به مالكيت ماريا معينى مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است. شيراز

اصل كارت شناسايى سوارى پژو پارس مدل 1393 به شماره شهربانى 179ن58- ايران 63 و به شماره 
موتور 124K0384298 و شــماره شاسى 112463 به مالكيت ســيف اله فريدونى مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مى باشد. شيراز

اينجانب محمد ابراهيم اســمعيل زاده پيره نام پدر يحى به شــماره ملى 4889275495 مالك خودروى 
ســوارى-هاچ بــك سيســتم  پژو تيــپ   TU3 206 مــدل 1383 برنــگ نقــره اى-متاليك به شــماره موتور 
FSS14796293 وشــماره شاســى 83641901 به شــماره پالك 88-662 ق 85 بعلت فقدان اسناد فروش 
( ســند كمپانى) تقاضاى رونوشــت المثنى ســند خودروى مذكور را نموده اســت .لذا چنانچه احدى ادعايى در 
خصوص خود روى فوق دارد ظرف مدت ده روز به دفتر منطقه ايى ســارى واقع در كيلومتر6 جاده ســارى به نكا 

جنب شركت شماليت مراجعه نمايند. بديهى است پس از مهلت مزبور مطابق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد. 

اينجانب ميالد دوجى فرزند بهرام محمد به شــماره ملى 2020833964 مالك خودروى ســوارى سيستم 
پژو تيپ 405 جى ال ايكس آى 8/1 برنگ خاكسترى-متاليك مدل 1389 به شماره  موتور12489133362 
و شــماره شاسى NAAM01CA2AR531062    به شــماره پالك 69-957 و 26بعلت فقدان اسناد فروش 
( ســندمالكيت و ســند كمپانى) تقاضاى رونوشت المثنى سند خودروى مذكور را نموده است. لذا چنانچه احدى 
ادعايــى در خصــوص خود روى فوق دارد ظرف مدت ده روز به دفتر منطقه ايى ســارى واقع در كيلومتر6 جاده 
ســارى به نكا جنب شركت شــماليت مراجعه نمايند. بديهى است پس از مهلت مزبور مطابق ضوابط مقرر اقدام 

خواهد شد. 

سند كمپانى خودرو پژو GLX 405 رنگ نقره اى مدل 1387 به شماره پالك: ايران 16 – 717 د 45 به 
شماره موتور: 1247006960 شماره شاسى:350071 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد قم 

 برگ ســبز و ســند كمپانى خودرو پيكان مدل 1381 به شــماره پالك: ايران16 – 924 ن 38 به شــماره 
موتور: 11158126415 شــماره شاســى: 81527838 به نام على اصغر تتار مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مى باشد قم 

برگ ســبز و ســند كمپانى خودرو پژو 206 مدل 1390 بشــماره پالك: ايران 16 – 413 ص 35 شــماره 
موتور: 14190064912 شماره شاسى: CG203268 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. قم

بــرگ ســبز اتومبيــل وانت پيكان مــدل 1380 به شــماره پــالك 685د88- ايران 54 و شــماره موتور 
11518015345 و شــماره شاســى 80916669 بنــام عباس مصاليى زاده مفقود گرديــده و از درجه اعتبار 

ساقط مى باشد. يزد

اگهى ابالغ وقت رسيدگى
خواهان: اعظم مهر جويان فرزند غالمحســين خوانده: 1- عيســى شهســوارى 2- حسن امرالهى خواسته: 
اثبــات مالكيــت، تنفيذ مبايعه نامــه، الزام به تنظيم ســند در تاريــخ 1394/3/21 خواهان اعظــم مهرجويان 
دادخواســتى را به طرفيت خواندگان فوق الذكر به شرح خواســته الزام به تنظيم سند، اثبات مالكيت و تنفيذ 
مبايعه نامه به شــعبه 29 تقديم كه به شــماره 272/29/94 ثبت و براى روز شنبه 1394/5/31 ساعت 10 
صبح وقت رسيدگى تعيين گرديده است و با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب درخواست خواهان و 
موافقت دادگاه مستندا به ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى مراتى يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار 
آگهى مى گردد خوانده مذكور مى تواند از تاريخ نشر آگهى جهت اعالم نشانى و دريافت نسخه ثانى دادخواست 
و ضمائم به دفتر دادگاه مراجعه و يا در وقت مقرر فوق جهت رســيدگى در اين شــعبه حضور بهم رساند بديهى 

است در صورت عدم حضور دادگاه غيابا رسيدگى و اتخاذ تصميم خواهد نمود.
دفتر شعبه 29 شوراى حل اختالف استان قم

اگهى ابالغ وقت رسيدگى
خواهــان: رســول آقازيارتــى فرزنــد محمــد خوانده: محســن ابهرچايــى خواســته: مطالبه وجــه به مبلغ 
2/050/000 هــزار تومان خســارت وارده و هزينه دادرســى و تاخير تاديه در تاريــخ 1394/3/20 خواهان 
رســول آقازيارتى دادخواســتى را به طرفيت خوانده محســن ابهرچايى به شرح خواسته مطالبه وجه به شعبه 9 
تقديم كه به شــماره 243 ثبت و براى روز 94/6/2 ســاعت 17/30 وقت رســيدگى تعيين گرديده است و با 
توجه به مجهول المكان بودن خوانده حســب درخواســت خواهان و موافقت دادگاه مســتندا به ماده 73 قانون 
آئين دادرسى مدنى مراتى يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد خوانده مذكور مى تواند از 
تاريخ نشــر آگهى جهت اعالم نشانى و دريافت نســخه ثانى دادخواست و ضمائم به دفتر دادگاه مراجعه و يا در 
وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در اين شعبه حضور بهم رساند بديهى است در صورت عدم حضور دادگاه غيابا 

رسيدگى و اتخاذ تصميم خواهد نمود.
دفتر شعبه 9 شوراى حل اختالف استان قم

آگهى ابالغ وقت دادرسى و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به 
آقــاى محمد حســن پريزاد شــماره پرونــده 940050 شــعبه 27 دادگاه خانواده قم تاريــخ 94/3/19 
خواهان: خانم نرگس ســيفى فرزند حســن ســاكن قمف بنياد، شــهرك ايثار، ايثار 5، پالك 61 خواسته: مطالبه 
نفقــه معوقه و تعيين نفقه جاريــه براى خود و فرزند در تاريخ 1394/3/19 خواهان دادخواســتى به طرفيت 
اقاى محمد حســن پريزاد فرزند يوسف بشرح خواسته فوق به اين شعبه تقديم كه به شماره 9400500 ثبت 
و براى روز 94/5/5 ســاعت 11 صبح وقت  رســيدگى تعيين گرديده و با توجه به مجهول المكان بودن خوانده 
حســب درخواســت خواهان و موافقت شورا مســتندا به ماده 73 ق.آ.د.م مراتب يك نوبت در يكى از روزنامه 
هاى كثيراالنتشار آگهى مى شودخوانده مذكورمى تواند از تاريخ نشر آگهى جهت اعالم آدرس و دريافت نسخه 
ثانى دادخواست و ضمائم به دفترشورا مراجعه و يا در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى دراين شعبه حضور بهم 

رساند بديهى است در صورت عدم حضور شورا غيابا رسيدگى و اتخاذ تصميم خواهد نمود. 
 مدير دفتر شعبه 27 محاكم عمومى حقوقى قم

آگهى احضار متهم
شماره بايگانى شعبه: 930867- نظر به اينكه آقاى نعمت فكوريان به اتهام بى احتياطى در امر رانندگى 
با خودرو ســوارى منجر به صدمه بدنى غيرعمدى از طرف اين دادســرا تحت تعقيب اســت و ابالغ احضاريه به 
واســطه معلوم نبودن محل اقامت او ممكن نگرديده بدين وســيله در اجراى ماده 115 قانون آيين دادرســى 
كيفرى مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف يك ماه از تاريخ انتشــار آگهى در شــعبه بازپرســى دادســراى عمومى و 

انقالب انتشار آگهى اقدام قانونى معمول خواهد شد. 
مدير دفتر شعبه اول بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب هرسين

آگهى
خواهــان اميرعلى آموزگار فرزند پرويز با وكالت آقاى حســن ملك محمدى دادخواســتى به طرفيت وراث 
مرحــوم نصراله نجاتى وقار به اســامى ثريا ســليم آبادى، عزت الــه، قدم خير، چنگيز، محتــرم، هرمز، خديجه، 
طاهره، شــكراله همگى شــهرت نجاتى وقار، اكرم رشــيدى فرزند حبيــب اله، معصومه اروجــى، فاطمه كبيرى، 
جهانبخــش  رضا هر دو شــهرت منصورى مبنى بر اعتراض ثالث به دادنامه شــماره 9109972513200400 
– 1391/3/4 صادره از شــعبه دوازدهم دادگاه حقوقى قم تقديم دادگاه هاى عمومى شهرســتان قم كه جهت 
رســيدگى به شــعبه دوازدهم دادگاه عمومى حقوقى دادگســترى شهرســتان قم واقع در قم، خيابان ســاحلى، 
جنب زندان ســاحلى، دادگاه هاى حقوقى شهرســتان قم، طبقه همكف، شعبه دوازدهم دادگاه عمومى (حقوقى) 
ارجاع و به كالسه پرونده 9409982513200032 ثبت گرديده و وقت رسيدگى آن 1394/4/31 و ساعت 
10 صبح تعيين شــده اســت به علت مجهول المكان بودن خواندگان ودرخواســت خواهــان وبه تجويزماده 73 
قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى وانقالب درامورمدنى ودستوردادگاه مراتب يك نوبت دريكى ازجرايد 
كثيراالنتشــار آگهى مى شــود تا خواندگان پس از نشــرآگهى واطالع ازمفاد آن به دادگاه مراجعه وضمن اعالم 

نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم رادريافت و دروقت مقررفوق جهت رسيدگى حاضرگردند. 
مديردفتردادگاه حقوقى شعبه دوازدهم دادگسترى شهرستان قم – ابوالقاسم پاينده

اگهى ابالغ وقت رسيدگى
خواهان: داود باباخانلو خوانده: 1- حســن آقاخانى 2- حســين اعتمادى خواسته: تنفيذ بيع نامه و اثبات 
مالكيــت يك دســتگاه خودرو پرايد مــدل 74 در تاريخ 1394/3/24 خواهان فوق دادخواســتى حقوقى را به 
طرفيت خوانده فوق الذكر به شــرح خواســته تنظيم ســند رسمى به شــعبه 3 تقديم كه به شماره 36/3/94 
ثبت و براى روز 1394/4/29 ساعت 16/30 وقت رسيدگى تعيين گرديده است و با توجه به مجهول المكان 
بودن خوانده حســب درخواســت خواهان و موافقت دادگاه مســتندا به ماده 73 قانون آئين دادرســى مدنى 
مراتــى يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهــى مى گردد خوانده مذكور مى تواند از تاريخ نشــر آگهى 
جهت اعالم نشــانى و دريافت نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم به دفتر دادگاه مراجعه و يا در وقت مقرر فوق 
جهت رســيدگى در اين شــعبه حضور بهم رســاند بديهى اســت در صورت عدم حضور دادگاه غيابا رسيدگى و 

اتخاذ تصميم خواهد نمود.
دفتر شعبه 3 شوراى حل اختالف استان قم

اگهى ابالغ وقت رسيدگى
خواهان: ابراهيم اسدى خوانده: عليرضا حيدرى خواسته: استرداد يك عدد سكه تمام بهار آزادى 1386 
در تاريخ 1394/3/17 خواهان ابراهيم اسدى دادخواستى استرداد يك عدد سكه تمام بهار آزادى 1386 به 
طرفيت خوانده عليرضا حيدرى به شــرح خواســته استرداد يك عدد سكه تمام بهار آزادى 1386 به شعبه 32 
تقديم كه به شماره 227 ثبت و براى روز 1394/4/29 ساعت 11 صبح وقت رسيدگى تعيين گرديده است و 
با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حســب درخواست خواهان و موافقت دادگاه مستندا به ماده 73 قانون 
آئين دادرسى مدنى مراتى يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد خوانده مذكور مى تواند از 
تاريخ نشــر آگهى جهت اعالم نشانى و دريافت نســخه ثانى دادخواست و ضمائم به دفتر دادگاه مراجعه و يا در 
وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در اين شعبه حضور بهم رساند بديهى است در صورت عدم حضور دادگاه غيابا 

رسيدگى و اتخاذ تصميم خواهد نمود.
دفتر شعبه 32 شوراى حل اختالف استان قم

رونوشت آگهى حصروراثت 
آقاى حســين عســگرى فرزند حبيب اله داراى شناســنامه شماره 2785 به شــرح دادخواست به كالسه 
940728 ازاين دادگاه درخواســت صدورگواهى حصروراثت را نموده وچنين توضيح داده است كه شادروان 
آمنه جواهر كاشى به شناسنامه شماره 238 در تاريخ 1393/2/5 در اقامتگاه دائمى خود رافوت نموده است 
وورثه حين الفوت آن مرحوم منحصراســت به:1- حســين عسگرى فرزند حبيب ش ش 2785 نسبت بامتوفى 
فرزند 2- محسن عسگرى فرزند حبيب ش ش 335 نسبت بامتوفى فرزند 3- نفيسه عسگرى نيستانك فرزند 
حبيب ش ش 6097 نســبت بامتوفى فرزند . اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبوردريك نوبت 
آگهى مى گردد تا هركســى اعتراضى دارد ويا وصيت نامه اى ازمتوفى نزد اوباشــد ازتاريخ نشرنخســتين آگهى 

ظرف يك ماه به دادگاه تسليم دارد واال گواهى صادرخواهد شد.
رئيس شعبه40 شوراى حل اختالف استان قم 

شماره ابالغيه: 9410102513301623
آگهى ابالغ اجراى قرار اتيان سوگند استظهارى خواهان 

خواهــان ابراهيم برزكار دادخواســتى به طرفيت خواندگان رابعه برزكار و حســين برزكار و زهرا برزكار 
و احمــد بــرزكار و ســعاد برزكار و مريم بــرزكار و معصومه برزكار و حســن برزكار و پروين برزكار به خواســته 
مطالبه خســارات دادرســى و اثبات مالكيت (مالــى) و تنفيذ قرارداد و پرداخت حــق الوكاله تقديم دادگاه هاى 
عمومى شهرستان شهرستان قم نموده كه جهت رسيدگى به شعبه سيزدهم دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى 
شهرستان قم واقع در قم، خيابان ساحلى، جنب زندان ساحلى، دادگاه هاى حقوقى شهرستان قم، طبقه همكف، 
شــعبه ســيزدهم دادگاه عمومى (حقوقى) ارجاع و به كالســه 9209982513300703 ثبت گرديده كه وقت 
رســيدگى آن 1394/5/5 و ســاعت 12 تعيين شده است به علت مجهول المكان بودن خواندگان و درخواست 
خواهان و به تجويزماده 73 قانون آئين دادرســى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دســتور دادگاه  
مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى شــود تا خواندگان پس از نشــر آگهى و اطالع از مفاد 
آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود نســخه دوم دادخواســت و ضمائم را دريافت و در وقت  
مقررفوق جهت حضور در جلســه و استماع اتيان سوگند از ســوى خواهان حاضر گردند (حضور اصحاب پرونده 

ضرورى است)
قم، خيابان ســاحلى، جنب زندان ساحلى، دادگاه هاى حقوقى شهرستان قم، طبقه همكف، شعبه سيزدهم 

دادگاه عمومى (حقوقى) 
مدير دفتر شعبه سيزدهم دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان قم – شوندى

آگهى حصر وراثت
آقاى فاضل مومنى به شــرح دادخواســت به كالسه 222/94 از اين شورا درخواست صدور گواهى حصر 
وراثت نموده و چنين توضيح داده اســت كه شــادروان اســداله مومنى در تاريخ 1383/06/03 در اقامتگاه 
دائمــى خــود فوت نموده اســت ووراث حيــن الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- فاضــل 2- مراد 3- كمر 
4- محمد 5- نورالدين 6- عزالدين 7- حميد 8- داريوش9- زيبر 10- گوهر 11- فرحناز 12- اعظم همگى 
مومنى و فرزندان متوفى 13- فرصت فاضلى همسر متوفى اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور 
را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر 

آگهى ظرف مدت يك ماه به اين شوراتقديم  دارد واال گواهى صادر خواهد شد.
رئيس شعبه حصر وراثت شهرستان چرداول

آگهى ابالغ دادنامه
كالســه پرونده:228/93 ، شماره دادنامه:170  ، مرجع رسيدگى: شعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف 
آران و بيــدگل ، خواهــان: آقــاى مرتضى لطيفى فرزند ســيد جواد خوانده: على منصورى فرزند حســن مجهول 
المكان با عنيات به محتويات پرونده و نظريه مشورتى اعضا شورا ختم رسيدگى را اعالم و به شرح زير مبادرت 
بــه صدور راى مــى نمايد. دعوى آقاى ســيد مرتضى لطيفى به طرفيــت آقاى على منصورى به خواســته مطالبه 
مبلــغ پنجــاه ميليون ريال وجه دو فقره چك به شــماره هــاى 279336 مــورخ 92/12/10 و 279337 مورخ 
92/11/10 به انضمام خســارات دادرســى و خســارت تاخير تاديه و با توجه به بقاى اصول مســتندات در يد 
خواهان و گواهى عدم پرداخت صادره از بانك صادره و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و اينك 
خوانده با توجه به ابالغ قانونى در جلســه رســيدگى حاضر نگرديده و نيز اليحه اى ارائه ننموده اســت لذا به 
اســتناد مواد 310و313 قانون تجارت و 198و519و522 قانون آئين دادرســى حكم بر محكوميت خواندگان 
بــه پرداخت مبلغ پنجــاه ميليون ريال به صورت تضامنى با آقاى عباس دانيالى بابت  اصل خواســته و پرداخت 
خســارت تاخير و تاديه از تاريخ سررســيد چك ها تا زمان اجراى حكم بر اســاس شــاخص بانك مركزى در حق 
خواهــان صــادر و اعالم مى گردد راى صــادره غيابى بوده و ظرف مهلت 20 روز از ابــالغ قابل واخواهى در اين 

شعبه مى باشد. م الف/395
رئيس شعبه 2 شوراى حل اختالف آران و بيدگل

متن آگهى
نظــر به اينكه برابر نامه شــماره 249/94 اجرا احــكام مورخه 94/02/27 اجــراى احكام مدنى 
شــوراى حل اختالف كاشــان آقاى سيد هاشم سيد باقرى محكوم به انتقال دو دانگ مشاع از ششدانگ 
پــالك ثبتى 401/3462 فرعى از 45 اصلى واقع در بخش دو كاشــان بــه نام خانم معصومه چله دوان 
هســتيد لــذا از تاريخ روئيت اين اخطاريه ظــرف مدت ده روز مهلت داريد تا در دفترخانه 16 كاشــان 
ميدان كمال الملك نســبت به امضاى ذيل اســناد و دفاتر اقدام نمائيد انتشار اين اگهى به منزله ابالغ 

محسوب شده در صورت عدم حضور از طريق اجراى احكام دادگسترى اقدام خواهد شد.
كفيل سردفتر اسناد رسمى شماره 16 كاشان

رونوشت آگهي حصر وراثت
مهين چهارباغى كاشــانى به شرح دادخواست به كالســه 257/94 از اين شورا درخواست گواهي 
حصــر وراثــت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان محمود چهارباغى كاشــانى بشــماره شناســنامه 
36409 در تاريــخ 94/2/26 در اقامتگاه دائمي خود بــدرود زندگي گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم 
منحصر اســت به: 1- انســيه يزدان پرســتى فرزند محمد به ش ش 36643 همســر متوفى 2- اكرم 
چهارباغى كاشانى فرزند محمود به ش ش 1484 -3- مهين چهارباغى كاشانى فرزند محمود به ش ش 
4252-4- معصومه چهارباغى كاشــانى فرزند محمود به ش ش 42080-5- حسين چهارباغى كاشانى 
فرزند محمود به ش ش 381 -6- محمد رضا چهارباغى كاشــانى فرزند محمود به ش ش 1084- 7- 
فاطمه چهارباغى كاشــانى فرزند محمود به ش ش 434 (همگى فرزندان متوفى والغير) . اينك با انجام 
تشــريفات مقدماتــي درخواســت مزبور را در يك نوبت آگهــي مي نمايد تا هركســي اعتراضي دارد و يا 
وصيتنامه از متوفيه / متوفى نزد او باشــد از تاريخ نشــر آگهي ظرف يك ماه به شــورا تقديم دارد واال 

گواهي صادر خواهد شد. م الف/394
قاضى شوراى حل اختالف حصر وراثت كاشان

رونوشت آگهي حصر وراثت
محمد رضا ارباب ســليمانى فينى به شناســنامه شــماره 6331 به شــرح دادخواســت به كالســه 
274/94 از اين شــورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان حسين 
آقا ارباب سليمانى فينى بشماره شناسنامه 1454 در تاريخ 93/12/28 در اقامتگاه دائمي خود بدرود 
زندگي گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- طاهره فوائدى فرزند حســين به ش ش 
258 همسر متوفى 2- محمدرضا ارباب سليمانى فينى فرزند حسين آقا به ش ش 6331 -3- حسين 
على ارباب سليمانى فرزند حسين آقا به ش ش 694-4- حميدرضا ارباب سليمانى فينى فرزند حسين 
آقا به ش ش 39473 -5- غالمحسين ارباب سليمانى فينى فرزند حسين آقا به ش ش 776 (همگى 
فرزنــدان متوفى والغير) . اينك با انجام تشــريفات مقدماتي درخواســت مزبــور را در يك نوبت آگهي 
مي نمايد تا هركســي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفيه نزد او باشــد از تاريخ نشر آگهي ظرف يك 

ماه به شورا تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. م الف/418
قاضى شوراى حل اختالف حصر وراثت كاشان

دادنامه
شــماره پرونــده: 2086/93- شــماره دادنامــه: 65/94- تاريخ رســيدگى: 94/1/17- مرجع 
رســيدگى: شــوراى حل اختالف حوزه 1 يزد- خواهان: آقاى مجتبى شــعله فرزند غالمرضا بنشــانى يزد 
20 مترى مســجد بتول ك 20 درب ســوم منزل ســيد محمد على حســينى خضرآبادى- خواندگان: 1- 
آقايان اميد زارع پيشه فرزند خسرو 2- حميد سلطانى فرزند وفادار هر دو مجهول المكان - خواسته: 
الزام به تنظيم و انتقال ســند يك دســتگاه خودرو ســوارى پرايد به شــماره پــالك 829ب51-ايران 
63- گردشــكار: خواهان دادخواســتى به خواســته فوق به طرفيت خوانده تقديم داشــته كه پس از 
ارجاع به اين شــورا و ثبت به كالســه فوق و جرى تشريفات قانونى در وقت مقرر جلسه شورا به تصدى 
امضاكنندگان ذيل تشــكيل و با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگى را اعالم و به شرح زير مبادرت 
به صدور رأى مينمايد. (رأى شــورا) در خصوص دادخواست آقاى مجتبى شعله به طرفيت خواندگان به 
خواســته الزام به تنظيم و انتقال ســند يك دستگاه خودرو ســوارى پرايد به شماره پالك 829ب51- 
ايــران63 نظر به اينكه طبق نامه شــماره 3913/2/1206/1/4584 رئيــس راهور خوانده رديف 2 
حميد ســلطانى مالك اتومبيل شــماره فوق الذكر مى باشد و خوانده رديف 1 آقاى اميد زارع پيشه طبق 
قولنامه مورخ 92/5/2 اتومبيل مذكور را به خواهان فروخته اســت و با توجه به اينكه ســند از توابع 
مبيــع و حق خريدار اســت و اينكه خوانــدگان با وصف ابالغ قانونى در صفحه 6 روزنامه رســالت مورخ 
93/12/2 شــماره 8324  در جلســه شورا حاضر نشده و مطلقا دفاعى ننموده اند لذا شورا با توجه به 
محتويات پرونده دعوى مطروحه را ثابت تشخيص و مستندا به ماده 356 قانون مدنى خوانده رديف 2 
حميد سلطانى را ملزم به حضور در يكى از دفاتر اسناد رسمى و انتقال سند يك دستگاه خودرو سوارى 
پرايد به شــماره پالك 829ب51- ايران63 به نام خواهــان مينمايد و همچنين نامبرده را به پرداخت 
مبلــغ 170/000 ريال بابت  هزينه تمبــر در حق خواهان محكوم مى نمايد و در خصوص خوانده رديف 
1 آقاى اميد زارع پيشــه با عنايت به اينكه مالك رسمى اتومبيل نمى باشد و دعوى متوجه وى نميباشد 
لذا به اســتناد مواد 84 و89 ق آ د م قرار رد دعوى خواهان صادر و اعالم مى گردد رأى صادره غيابى 
و پس از ابالغ ظرف مدت 20 روز قابل واخواهى در اين شــورا مى باشــد و پس از ابالغ ظرف مدت 20 

روز قابل تجديدنظر در محاكم عمومى حقوقى يزد مى باشد. م الف/1137
قاضى شوراى حل اختالف حوزه يك يزد

متن آگهى
خواهان/شاكى صغرى فراتى دادخواستى به طرفيت خوانده/ متهم حسين اخالقى و حسين حسين 
زاده به خواســته مطالبه خســارت دادرســى و الزام به تنظيم ســند خودرو تقديم دادگاه هاى عمومى 
شهرستان سمنان نموده كه جهت رسيدگى به شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان سمنان واقع در 
استان سمنان، شهرستان سمنان، بلوار قدس، خيابان شهداى دادگسترى – كدپستى 3514689155– 
تلفن 30-33351025 (كد 023) ارجاع و به كالسه 9409982310200049 ثبت گرديده كه وقت 
رسيدگى آن 1394/04/30 و ساعت 09:00 تعيين شده است. به علت مجهول المكان بودن خوانده/ 
متهــم و درخواســت خواهان/ شــاكى و به تجويز ماده 73 قانــون آيين دادرســى دادگاه هاى عمومى و 
انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا 
خوانده/ متهم پس از نشــر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى  كامل خود 

نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد.
مدير دفتر شعبه 2 دادگاه عمومى (حقوقى) شهرستان سمنان

متن آگهى
خواهان/ شــاكى شــركت ســهامى عام بانك پاســارگاد به نمايندگى آقاى محمد على آذرى و شماره 
ثبت 254300 دادخواســتى به طرفيت خوانده/متهم منصور عرب به خواســته تامين خواســته تقديم 
دادگاههــاى عمومى شهرســتان ســمنان نموده كه جهت رســيدگى بــه شــعبه 1 دادگاه عمومى حقوقى 
شهرستان سمنان واقع در سمنان، بلوار قدس، خيابان شهداى دادگسترى، كدپستى 3514689155 
تلفن 30-33351025 (كد023) ارجاع و به كالسه 9309982310100606 ثبت گرديده كه وقت 
رســيدگى آن 1394/04/31 و ساعت 10:30 تعيين شده است به علت مجهول المكان بودن خوانده/
متهم و درخواست خواهان/شاكى و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى وانقالب 
در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده/
متهم پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم 

دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد. 
منشى دادگاه حقوقى شعبه اول دادگاه عمومى (حقوقى) شهرستان سمنان

ای��ن روزه��ا کراراً مش��اهده ک��رده ام که در 
فضای رس��انه ای کش��ور این س��ؤال مطرح ديدگ����اه

می ش��ود که آیا با فرض ت��داوم تحریم های 
خارجی می توان اقتصاد ایران را اداره کرد؟ این س��ؤال مدتی است 
که ذهن عده ای از دانش��جویان و همکاران من را به خود مش��غول 
کرده اس��ت. اما واقعیت چیست؟ به نظرم باید ابتدا توجه کنیم که 
اصاًل در ابتدا چه عواملی باعث ش��د تحریم ها ش��کل بگیرد. س��هم 
تحریم ها به نظر من بس��یار نازل است و عمده ترین دلیل مشکالت 
اقتصادی ما ناش��ی از شیوه ی نادرس��ت مدیریت منابع نفتی است. 
بس��یاری از منابع درآمدی کش��ور بد تخصیص داده شد و واردات 
گس��ترده در سال هایی که کش��ور با درآمدهای شگفت انگیز نفتی 
مواجه بود، باعث ش��د سیاست های غلط پایه های تولید را در داخل 
هدف ق��رار دهند. بخ��ش خصوصی و صنعت و خدم��ات تولیدی 
تعطیل ش��د و صدها هزار نفر نان آور بیکار شدند و فساد اجتماعی 

بسیار گسترده ای را به جا گذاشت.
 نتیجه ی آن رشد منفی بی سابقه در تاریخ معاصر اقتصاد ایران 
است، درحالی که بیشتر درآمدهای نفتی کشور هم در همین دوره 

کسب شده است.
بنابرای��ن به نظر من، ما باید اصلی ترین مس��ئله را در مدیریت 
اقتصادی کش��ور جس��ت وجو کنیم. متهم اصلی مدیریت اقتصادی 
کشور است. متأسفانه بعد از تغییرات دوره ی گذشته هم سیاست ها 
تغییر چندانی نکرد. ما انتظار داش��تیم که دولت با توجه به میراث 
کجی که به ارث برده اس��ت و مشکالت بسیار زیادی که دارد، یک 

سیاست تهاجمی خیلی جدی و فعالی را در پیش بگیرد.
اصلی ترین مس��ئله، بی توجهی به ذخایر تولید در داخل اس��ت 
ک��ه نیازمند حضور بخش خصوصی اس��ت، اما جاذبه ی کافی برای 
حضورش وجود ندارد، چه رسد به گسترش و رشد آن. علت اصلی 
آن هم وجود نهادهای قدرت در اقتصاد کش��ور است که تسهیالت 
و اعتب��ارات و ارز و امکان��ات را به صورت بس��یار تبعیض آمیز علیه 
بخش خصوصی شکل داده است و بخش خصوصی انگیزه ای ندارد. 
در نتیجه، امکان رش��د اقتصادی به ویژه در ش��رایط کنونی، تقریباً 

منتفی است.
 عوامل متعدد دیگری ه��م از جمله کج کاری های نظام بانکی 
وجود دارد. نظام بانکی در همه جای دنیا در خدمت توس��عه است؛ 
ولی در کش��ور ما متأس��فانه خودش یکی از موانع توس��عه به شمار 
م��ی رود. هزینه ی دسترس��ی به اعتب��ارات بانکی در ایران بس��یار 
باالس��ت و علتش وجود تع��داد زیادی بانک و مؤسس��ه ی مالی و 
اعتباری اس��ت که ارقامش سرس��ام آور است. همین تعداد بانک در 
چین وج��ود دارد؛ با این تفاوت که تولی��د ناخالص داخلی اقتصاد 

چین کجا و ایران کجا؟!
به ع��الوه، در ایران 900 مؤسس��ه ی مال��ی و اعتباری دیگر در 
فعالیت ه��ای گردش پول حضور دارند که اغلب آن ها زیر نظر بانک 
مرکزی نیس��تند. این مؤسس��ه ها هزینه های دسترسی به اعتبارات 
بانکی را برای فعاالن اقتصادی غیرممکن کرده اند؛ چون س��ودهایی 
ک��ه دریاف��ت می کنند ح��دود 34 درصد اس��ت و پرداخت چنین 
مبالغی برای بخش خصوصی به ویژه مؤسسات و بنگاه های متوسط 
اصاًل امکان پذیر نیس��ت. حال آنک��ه این رقم در ترکیه چهار درصد 
اس��ت. در ترکیه فعاالن اقتصادی با به��ره ی چهار درصد اعتبارات 
بانک��ی می دهند. ای��ن رقیب فعال اقتصادی ماس��ت و به س��رعت 
می تواند ما را ورشکس��ت کند. به همین دلیل اس��ت که وقتی 14 

هزار واحد تولیدی داریم، همگی ورشکست شدند.
چرا غرب خواهان مذاکره با ايران است؟

 تصورم این اس��ت ک��ه رقابت درونی به ش��دت در خود غرب 
وجود دارد. در واقع، دولت آمریکا به ش��دت خواهان ایجاد رابطه با 

ایران اس��ت و اصوالً یک ایران مقتدر را در کنار خودش می خواهد. 
ایران تنها کش��وری اس��ت که اقتدار نظامی در منطقه دارد و قابل 
مقایس��ه با هیچ کدام از کشورهای مجاور حتی ترکیه نیست. شاهد 
این سخن، جنگ 33 روزه ی لبنان و حمله به غزه، مسئله ی سوریه 
و عراق و حتی یمن و نگرانی های بعضی از کش��ورهای وابس��ته در 
خلیج فارس اس��ت که چرا غرب نمی تواند شریک راهبردی دیگری 
به جز ای��ران را در بلندمدت در کنار خود داش��ته باش��د. ازاین رو، 
بخش��ی از جنجالی که امروز برای مذاکرات هس��ته ای وجود دارد، 

برای امتیازگیری آتی در مذاکرات است.
نکت��ه ی دیگر این اس��ت که اصوالً غرب برای اس��تثمار منابع 
تالش می کند و بنابراین ایران را در کنار خودش متحد می خواهد. 

البته این امر قطعاً با سیاست خارجی ما در تعارض است.
 ضم��ن اینکه آمری��کا اصاًل قاب��ل اتکا نیس��ت و حتی قواعد 
WTO  را باره��ا نقض کرده اس��ت و مورد اعتراض ش��رکای غربی 
خ��ود قرار گرفته اس��ت. در واقع، آمریکا کااله��ای غربی را تحریم 
کرده است و به همین دلیل، حتی متحدین غربی خودش در قالب 
قدرت اقتصادی کشور سکوت کردند تا امتیازات اقتصادی بیشتری 
را از دس��ت ندهند. پس روشن اس��ت که حتی اگر امروز تفاهم ما 
با آمریکا به نتیجه ی نهایی هم برس��د و قراردادهایی تنظیم ش��ود 
که کاماًل منطبق با نیازهای ما باش��د، ب��از هم هیچ تضمینی برای 

پایبندی آمریکا به آن وجود ندارد.
ب��ه همین دلیل، عرض کردم که نباید سیاس��ت های اقتصادی 
م��ا متکی به تفاهم 1+5 ش��کل بگیرد؛ بلکه باید کاماًل مس��تقل از 
تحوالت سیاست خارجی ایران رقم بخورد. آنگاه اگر تحوالت به نفع 
ما بود، کش��ور قطعاً به آن ها عم��ل خواهد کرد. اگر تحریم ها ادامه 
پیدا کرد و حتی تش��دید ش��د، آنگاه می توانیم ب��رای جلوگیری از 
آس��یب پذیری دست به عمل بزنیم. به عالوه، ما در داخل کشور هم 
نیازمند سیاست فعال دولت هس��تیم. متأسفانه سیاست اقتصادی 
کنونی کاماًل متکی بر بازار آزاد اس��ت و ب��ه همین دلیل، دولت تا 
جای��ی که می تواند در آن مداخله نمی کند؛ اما با توجه به س��اخت 

اقتصاد سیاسی ایران، متأسفانه شاهد حضور پررنگ فساد اقتصادی 
در عرصه دستگاه های اقتصادی هستیم.

 بای��د بدانیم که در این ش��رایط، فرصت های بخش خصوصی 
بس��یار بسیار محدود می ش��ود. از این رو، برای مقابله با تحریم های 
کنون��ی دش��من نیازمند سیاس��ت های اقتصادی بس��یار فعال تر و 
تهاجمی تر از س��وی دولت هستیم. منظور از تهاجمی این است که 
سیاس��ت های دولت باید ایجابی باش��د. ما بخش خصوصی نداریم؛ 
ولی بخش اختصاصی داریم. یعنی متأس��فانه گروهی در حاکمیت 
مانند تعدادی از نمایندگان مجلس، بس��یاری از وزرا و مش��اوران و 
معاونان دس��تگاه های دولتی در عرصه ی خصوصی منابعی دارند و 
بن��گاه داری می کنند. این یک تعارض جدی و آش��کار اس��ت و در 
همین دنیای متمدن نش��انه ای از فساد محس��وب می شود. به این 
ترتی��ب، آنچه در ایران اتفاق افتاده اس��ت، عماًل اختصاصی کردن 
فض��ای بخش خصوصی ب��رای اصحاب قدرت اس��ت و این یکی از 

دالیل ناکارآمدی اقتصاد ایران به شمار می رود.
 بنابراین به نظر من، اصل مس��ئله به سیاس��ت های داخلی ما 
برمی گردد. در شرایط کنونی سهم سوءمدیریت اقتصادی در کشور 
90 درصد اس��ت که البته همه ی این ظرفیت ه��ا در اختیار دولت 
نیست و نهادها و قوای مختلف همگی سهم دارند و نیازمند فعالیت 

بسیار جدی تر در داخل است.
چگونه تحريم های خارجی را خنثی کنیم؟

  اگر ما سیاس��ت های قدرتمندی در داخل داشته باشیم، قطعاً 
اث��ر تحریم ها را کاهش و قدرت چانه زنی ما را در مذاکرات افزایش 
می ده��د. اگ��ر تحریم ها اثربخش نباش��د، خود غرب قطعاً بیش��تر 
متضرر خواهد ش��د. من تصور می کنم کس��انی که زمینه ها را برای 
تحری��م اقتصادی کش��ور فراهم کردند، آگاهان��ه و عامدانه این کار 
را کردن��د. بای��د توجه کنیم که نگاه ما بی��ش از خارج، معطوف به 

داخل باشد.
ایران یک کشور کاماًل استثنایی است. ما ظرفیت های اقتصادی، 
انس��انی و منابع طبیعی منحصر به  فردی داریم. به  عالوه، موقعیت 

جغرافیایی و سوق الجیش��ی ایران، ترانزیت های ش��مال و جنوب و 
شرق و غرب هرکدام به تنهایی می تواند منابع بزرگی را برای کشور 
رقم بزند. امید غرب برای اصالح رابطه با ایران به هدف فعال سازی 
این ظرفیت های اقتصادی اس��ت که فرصت های بسیار بزرگی برای 

اقتصاد جهانی و اقتصاد ایران محسوب می شود.
 ما در 36 س��ال گذشته که از سوی آمریکا و کشورهای غربی 
تحری��م بودیم، فقط در دوره ی کوتاه��ی در دولت های نهم و دهم 
هس��ت فرصتی برای ایجاد ائتالف جهانی علیه اقتصاد ایران فراهم 
آم��د. دلیل آن هم سیاس��ت های غلط در داخل ب��ود. در آن برهه، 
پایان��ه ی تولید در داخل به ش��دت آس��یب خورد و می��زان واردات 
افزایش چشمگیری پیدا کرد. بنابراین ما تبدیل به یک کشور کاماًل 

وابسته شدیم.
اتفاقاتی که بیشتر از تحريم ها به اقتصاد ملی ضربه زد؟

 به نظرمی رسد سه عامل بسیار مهم را باید در اینجا شناسایی 
کنیم. یکی فضای کس��ب وکار کش��ور است. در این فضا ثروتمندان 
هم حضور دارند؛ درحالی که یک تعارض آشکار حقوقی است و همه 
جای دنیا نام آن را فس��اد می گذارند. در کش��ور ما قوه ی مقننه و 
حتی قوه ی قضائیه در فعالیت های اقتصادی بخش خصوصی حضور 
فعال دارن��د و بنابراین هیچ کس از این تعارض منافع اظهار نگرانی 

نمی کند. این یک نکته ی جدی است.
 عام��ل دیگر حضور پررنگ نهادهای دولتی در اقتصاد کش��ور 
است. نهادهای دولتی به دلیل نفوذ در سیاست ها، تصمیم گیری ها 
و س��اختار اقتصادی دسترس��ی بیش��تری به منابع بانک��ی و ارز و 
تس��هیالت و معافیت های مالیاتی دارند. ای��ن روال تبعیض آمیز به 

زیان بخش خصوصی است.
 سومین عامل هم نظام مالیاتی است که متأسفانه کارایی الزم 
را ن��دارد. منابع بزرگی به صورت فرار مالیاتی در کش��ور وجود دارد 
ک��ه دولت می توان��د کل بودجه ی جاری خ��ودش را فقط از منابع 
مالیاتی تأمین کند، به شرط اینکه نظام مالیاتی کارآمد باشد. شاید 
از همه ی این ها مهم تر نقش نظام بانکی اس��ت. نظام بانکی در همه 

ج��ای دنیا تجهیزکننده ی منابع خرد مردم و تس��هیل فعالیت های 
اقتص��ادی از طریق انتقال این منابع و س��پرده های مردم به فعاالن 
اقتصادی اس��ت. متأس��فانه در ایران بنگاه ها و بانک ها و مؤسسات 
مال��ی و اعتباری خودش��ان ش��روع ب��ه فعالیت های بن��گاه داری، 
خریدوفروش کاال، س��فته بازی، خرید ارز و س��که و ایجاد امکانات 
تجاری کردند. همه ی این اقدامات تورم زاست و نقش بسیار مخربی 

در اقتصاد کشور ایفا کردند.
 در واقع، عده ای منابع بسیار بزرگی را به دوستان و آشنایان و 
رفق��ا پرداخت کردند که به صورت مالیات بالغ بر 100 هزار میلیارد 
تومان دیون معوقه اس��ت. این مبالغ می توانست در خدمت اقتصاد 
کش��ور قرار بگیرد و تس��هیل کننده ی فعالیت های بنگاه ها، به ویژه 
بنگاه های متوس��ط در کشور باشد. به نظر من این ها نقش اصلی را 
در تخریب اقتصاد ایران ایفا کردند و امکان اثربخش بودن تحریم ها 
را ب��ه آمری��کا و غرب هدیه کردند؛ درحالی که م��ا پیش از این هم 
تحریم بودیم. در دوره ی جنگ در سال 1365 کل درآمدهای ارزی 
کش��ور 6 میلیارد دالر و 3 میلیارد مصروف تضمین دسترسی مردم 
به کاالهای اساس��ی بود. 3 میلیارد باقی مانده هم جنگ و مس��ائل 

دیگر مملکت را مدیریت می کرد.
 اکنون باید پرسید چه اتفاقی افتاده است که این تحول عظیم 
در بودجه ی جاری کش��ور صورت گرفته اس��ت و ما هنوز با کسری 
بودجه مواجه هس��تیم و دولت در تأمی��ن منابع جاری خود ناتوان 
است. امروز با کمال تأسف شاهد هستیم که دولت از افزایش سهم 
بخش خصوص��ی در آموزش وپرورش س��خن می گوید؛ درحالی که 
طبق قانون اساس��ی، این کار وظیفه ی دولت است. دولت ها عادت 
کردند که مس��ئولیت های خودش��ان را به صنوف واگذار کنند و در 
قبال آن از مردم طلب مش��ارکت می کنند. البته در هیچ کش��وری 
آموزش وپ��رورش بخش خصوصی منجر ب��ه ایجاد توازن و تعادل و 

عدالت اجتماعی نشده است.
 دولت ه��ا مکلف هس��تند براس��اس تعهدات قانون اساس��ی، 
آموزش وپرورش رایگان ارائه کنند. متأس��فانه آمار رس��می نش��ان 
می دهد که فقط در سیس��تان و بلوچس��تان 100 هزار دانش آموز 
واجد ش��رایط مدرس��ه داریم و این ها به مدرس��ه نمی روند. معنای 
دیگرش این اس��ت که بس��یاری از آن ها قاچاقچی ه��ا و ریگی ها و 
داعشی های آینده خواهند بود. این کار نتیجه ی سیاست های غلطی 
اس��ت که در بیست وچند سال گذش��ته در آموزش وپرورش کشور 
اتخاذ ش��ده است. اگر دولت مس��ئولیت اجتماعی خودش را زمین 
بگذارد و س��خن از گس��ترش بخش خصوصی در آموزش وپرورش 
بزند، نقض آش��کار تعهدات دولت نس��بت به مردم و نقض آش��کار 

قانون اساسی است.
 به تعبیر رئیس محترم سازمان مالیاتی کشور، حدود 20 تا 25 
درصد تولید ناخالص داخلی کش��ور فقط ف��رار مالیاتی داریم. ما در 
سال 1392، 934 هزار میلیارد تومان تولید ناخالص داخلی داشتیم 
که 20 درصد آن مساوی با 185 هزار میلیارد تومان است. این رقم 
بس��یار بزرگی اس��ت؛ چون کل بودجه ی جاری کشور در سال 93، 
193 ه��زار میلی��ارد تومان بود. واقعیت این اس��ت که ما در همین 
س��ال 70 هزار میلیارد مالیات جمع آوری کردیم. یعنی در ش��رایط 
کنونی، ظرفیت 25 هزار میلیارد تومان جمع آوری مالیات در کشور 
وج��ود دارد؛ اما 70 هزار میلیارد تومان آن جمع آوری می ش��ود. در 
نتیجه، چون دولت در انجام وظایف خود ناتوان است، مسئولیت های 
قانون اساسی خودش را مثل آموزش وپرورش رایگان، تعهد به ایجاد 
اشتغال برای جوانان، کمک به مسکن ارزان قیمت به همه ی جامعه 
به بخش خصوصی واگذار می کند. همه ی این عوامل دست به دس��ت 
هم می دهند و یک اقتصاد ناکارآمد و ضعیف را ش��کل می دهند که 

در مقابل فشارهای خارجی بسیار آسیب پذیر است. )برهان(

چرا نباید سیاست های اقتصادی کشور را براساس تحوالت سیاست خارجی نوشت؟


